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 الحضارة العربية وظهور الاسلامالوحدة الاولى

 حضارة شبه الجزيرة العربية قبل الاسلامل : الدرس الاو

  :تعد شبه الجزيرة العربية جزءا لا يتجزأ من تاريخ الحضارة قبل الاسلام حيث

 ح (ونحيث استوطنها العرب وهم أمه ساميه ) نسبه الي سام بن  شهدت استقرار بشريا منذ االف السنين

  0حضارات قامت باستثمار الموارد , التواصل مع الحضارات األخريها عليوقامت 

 به الجزيرة العربية قبل الاسلام ش مدنمالك وم
 

 

 

 

 هنا خريطة                           

 

 

 

 

 أولا : ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية ) بلاد اليمن (

 ) سقطت قبل ظهور الاسلام (

مملكة        المقارنة

 معين 

 مملكة حمير           مملكة سبأ       

 م 525/  115 م ق 115/  800 م ق 630/  1300 تاريخها

بحر و  بين مملكة سبأ جنوب غرب اليمن    الجوف  منطقة      الموقع

 () البحر الاحمر القلزم 

 ريدان ) ظفار ( مدينة مأربمدينة  قرناومدينة  العاصمة

 ن غرب شبه الجزيرة العربية ) بلاد الحجاز (مديا : ثان

 ميلاد الرسول وظهور الاسلامل شكلت مناخا حضاريا قب 

 الطائف : تقع جنوب مكه -هالجزيرة العربية ومن أشهرشبه ا د الحجاز غربتقع بال
 

 

 يثرب -3 مكة المكرمة -2
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  6تعتبر من اشهر مدن الحجاز خاصة فى القرن الـ

 0الكعبة المشرفة بهاود وج :دينيةال تهااهمي

 :الاقتصاديةاهميتها 

  0على طريق القوافل بين الشام واليمن موقعها -1

  0ى الشتاء والصيفتتنظيم رحل -2

 0مجنة, رة أسواقها مثل سوق ذى المجاز هش -3

 قريش  :أشهر قبائلها

 

 تقع شمال مكة :الموقع 

 : الاقتصاديةاهميتها  

  0واحة زراعية -1 

القوافل  على طريق  النها تقعجارية مدينة ت -2 

 والشام  التجارية بين مكة واليمن

 :أشهر قبائلها 

 هاجروا اليها بعد انهيار سد مارب الخزرج, األوس 

 شمال شبه الجزيره العربيهثالثا : ممالك 

 قامت فى أطرف الصحراء العربية الشمالية ممالك عربية منها :

  () مملكة الحيرة  فى العراق -2                 األنباط ( , تدمر, الغساسنة )  فى الشام -1

 كانت هذه الممالك حدا فاصلا بين العرب وبين دولتى الفرس والروم

 م 633/  268الحيرة   638/ 220الغساسنة  

) من اليمن  هاجرت األزد التىترجع الى قبائل  نشأتها

 بعد انهيار سد مأرب ( يغربالجنوب ال

  0ادية الشامواستقرت في ب

نتيجة هجرة  3نشأت فى القرن * 

 0القبائل اليمنية إليها

 

 غرب نهر الفرات  فى بادية الشام  موقعها

 )غرب الفرات( الحيرة جنوب الكوفة الجابية فى الجوالنمدينة   العاصمة

 رالنعمان بن المنذ م (ه) جبلة بن األي ملوكهاشهر أ

سبب 

  انهيارها

 السادس القرن مع نهاية ضعف حكمهم*

مساندا  أخر ملوكها بن األيهمجبلة  كان* 

*   0فى موقعة اليرموك المسلمين ضد للروم

 جزء توبعدها أصبح انتصر فيها المسلمون

 0ه13 من الدولة االسالمية

وكانت  كانت تابعة للدولة الفارسية

تساندهم فى الحرب ضد الروم 

 حتي 0وحلفائهم من الغساسنة

واصبحت  ينسقطت فى يد المسلم

 جزء من الدوله االسالميه

 مظاهر الحضارة فى شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام

 ةـــاة السياسيــيـ: الح أولا  
  حضر ,   ـ بدو  كان سكان شبه الجزيرة العربية ينقسمون الى :* 

 :الى قسمينالنظام السياسى  * انقسم
     0في مناطق البدو أ ـ النظام القبلى :      

  0فى اليمن والغساسنة والحيرة ب ـ النظام شبه الملكى :    

  ــيلـام القبــظـأ ـ الن
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 0كان النظام السائد في معظم شبه الجزيره

 تعد القبيلة 
 اليدتخضع لدستور من العرف والتق -2                               وحدة النظام السياسى -1    

 ا والعمل من أجلهايلتزم الفرد بتأييد مصالحه -4                      دم والنسبيربط افرادها رباط ال -3    

عناصر 

النظام 

 يالقبل

 ـ مجلس القبيلة2 ـ شيخ القبيلة1

      

 مهامه    

      : حيث يتولى ادارة القبيلة* 

 - استقبال الوفد -           يقود المعارك -

 عقد المعاهدات

 الفصل فى النزاعات -

 يضم زعماء القبائل وكبار  -

 مشايخال   

  شئون القبيلة  يتولي مهام -

    مثل مهام دار الندوة   

 ) دلل ( لقبائل تسير على وتيرة واحدةبين الم تكن العلاقة 

 م والاحلاف ويتضح ذلك فيما يلىكانت تتسم بالتباين ما بين الحرب والسلا

 فلاحالا الحروب
 كانت تقوم بسبب

 ع على الماء والمرعى النزا -1 

 0االخذ بالثأر -2 

 فجارحرب ال, " حرب البسوس  من أشهر الحروب

 أقامت احلافا فيما بينها وكان أشهرها

أن تكون يدا  تعاهدت قبائل مكة " حلف الفضول " 

أال يخذل بعضهم  ,المظلوم على الظالم  واحدة مع 

 0هذا الحلف قبل البعثه شهد الرسول 0ابعض

 يــملكاله ـــشبام ــظــ النب 

 الجزيرة العربيةشبه  وجنوب شمال ممالك فى  فى الحضرالسائد كان النظام السياسى * 

 0بالنظام السياسى للفرس والروم تأثرها نتيجة كان نظام وراثي*      

   يـــكـلـه المــبـش امــظـالن رــاصـنـع 

كبار  الملك

 الموظفين

حكام 

 الاقاليم

 مجلس عام

 لملك ()يتبع ا

 الجيش

ـ يتولى ادارة 

 شئون البالد

 ـ يحفظ االمن 

 الحدود يحمى

يساعدون الملك 

ادارة وفى الحكم 

 شئون البالد

الملك  نواب* 

رة االقاليم فى ادا

كال  يسمى* 

 " كبيرا " منهم

 من يتكون 

 كبار األثرياء -1    

 الموظفين -2    

 الكهنة -3    

 قريتكون من ف

عسكرية مختلفة 

ن فاع عللد

 المملكة

 ةدينيالثانيا : الحياة 

 :واحدة قبل الاسلام بللم يكن العرب على عبادة 
 ماويةسآمن بديانات  القليل -2                     0آمنت بعبادات وضعية االغلبيه -1  
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 ديانات سماوية -1
 

 الحنيفية   

 ابراهيم عليه السلام دينعبادة هللا الواحد علي 
 ذلك عرف أهلها التوحيد عرفت فى مكة ول *

 حتى ظهور االسالم  الحنيفيه ظلت طائفة منهم علي* 

 

 اليهودية  

 

 ديانة موسى عليه السلام
 مناطق قليله خاصة في : انتشرت فى * 

  0في شبه الجزيره خيبر ويثرب -1   

 حمير فى اليمن -2   

المسيحيه 

 (النصرانية)

 ديانة عيسى عليه السلام
  أجزاء اليمن , بعضالحيرة بالعراق , الغساسنة فى الشام عرب  فيانتشرت 

 ( الإنســانع ــن وضــ) م ةــادات وضعيــبـع -2
 

 الوثنية

 عبادة الأصنام والاوثان
 0ت فى بالد العربرانتش* 

   مناة .  ي ,العز, الالت , مثل هبل  اتخذت كل قبيلة صنما تعبده * 

  0ناقامت لها المعابد وقدمت لها القرابي* 

 عبادة النجوم والكواكب الصابئة

  في الشام , اليمن  الرقة وحران  : انتشرت فى* 

 

 سيةوالمج

 عبادة النار
  0لشر, اله لللخير  اله 0إلهين تقوم علي عبادة* 

 0بالد فارسنقال عن شرق شبه الجزيرة العربية  : انتشرت فى* 

 من أجل: سلامالتخبط الدينى ظهر الا هذا أثناء *
                الوثنية  علي القضاء -1     

 عبادة هللا ال شريك لهو الناس الى الفطرة دعوة -2     

  ةــــاديـاة الاقتصــيـ: الح ا  ـثـالـث

 0الحرفة السائدة فى شبه الجزيرة العربية بسبب الطبيعة الصحراوية كانت 0 الرعى

 انتشرت تربية األبل واألغنام والماعز  0
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 ةالزراع

 : علىفي شبه الجزيره ـ اقتصرت 

  0بادية الشام فى الشمالية األجزاء -1

 0الجنوبية فى بالد اليمناالجزاء  -2

   , اة وفرة المي, التربة الخصبة  بسبطراف األوسط والمناطق اآلبار والعيون فى  -3

 االهتمام بمشروعات الرى

 النخيل والخضروات "  : محاصيلالأهم  ـ

  0الصناعة محدودة لقلة المواد االولية نتكا * الصناعة

 0اوانى الفخار, الرماح , السيوف  : أهم الصناعات *

 عربى من الخليج ال الذي استخرجوه اللؤلؤمن  صناعة الحلى وادوات الزينة *      

 

 

 

 التجارة

 : بسبب فى شبة الجزيرة العربية ـ ازدهرت التجارة

  0روبهابد ة العربالطرق الممهدة ومعرف -1

  0الكوكب والنجوم لالهتداء بها فى البر والبحرالعرب منازل معرفة  -2

 :بين الشرق والغرب حيث شبه الجزيرة العربيةالموقع المتوسط ل -3

 0بحر العرب, الخليج العربى , تشرف على سواحل البحر االحمر  -أ 

 سيا آالهند وشرق ,فارس  , اوربا,  األسيويةجزر لا, شاط واسع مع افريقيا ن لها -ب

  ل الصين والهند والصوما من إليها أسطول تجارى ينقل البضائعليمن امتالك ا -4

 منها الى اوروباوإلى موانى الشام ومصر  والحبشة 

 بسبب : تجاريةال مكه شهرة  -5

  0المتميزالجغرافي * موقعها 

  0وجود البيت الحرام *

  0تاء والصيفتنظيم الرحالت التجارية مثل رحلتى الش *

  0قى ذى المجاز ومجنة* شهرة أسواقها مثل سو

   هم الدراو) الرومانيه (  الدنانير الذهبية م العرب فى معامالتهم التجاريةااستخد -6

 0مع استخدام المقايضة فى االسواق ) الفارسيه ( الفضية    

 ةــة العلميـــريـاة الفكــ: الحي ا  ـعـراب
 والفنون والعمارة والأدبالعلوم  يف يوفكر  يمعل يراثتمتع العرب بم

  الأدبـ 1
  0شعراء العرب النابغة الذبيانىأشهر من *                      اشتهر العرب بالشعر والخطابة* 

  0الشعراء والخطباءبين س تنافللبل كانت ميدانا  مجالا للتجارة فقط العرب أسواقلم تكن * 

  علومـ ال2

 الطبيعية  باإلعشاب مراضاألداوى من ـ عرفوا الت الطب

  (ببطبيب العر). الذى لقب كلدة الثقفى. الحارث بن  األطباءـ من أشهر 

 ـ عرفوا مواقع النجوم والكواكب  الفلك

 ـ عرفوا أوقات هبوب الرياح ونزول المطر  الانواء

 0والمدنالقرى بين لربط لالجبال ب بناء السدود وشق الطرق في وهااستخدم الهندسة

  ارهـــمـون والعــنـلفاـ 2
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 جرمدينة الح ورة وكان أشهرها فى فن النحت بالحضارات المجا تأثر العرب  النحت

  0جبالينحتون البيوت فى الوا كان( ديار ثمود قوم صالح  )باط دولة األنفي 

القلاع 

 والحصون

 0كانت تبنى حول المدن لحمايتها* 

  " فى دولة الغساسنة طلالقسمن أهم القالع قلعة " * 

المعابد 

 والاديرة

  مثل *   

 رة دير هند بنت النعمان فى الحي -2          معبد الشمس فى اليمن  -1

  0كنيسة الرصافة فى الغساسنة -3

 

 القصور

 كانت تبنى للملوك والأمراء مثل :

             0صنعاءفي قصر غمدان  -1   

  0ةريحالفي قصر الخورنق  -2   

   0الغساسنةفي تى شقصر الم -3   

 : خامسا : الحياة الاجتماعية

 طبقات المجتمع  -أ
,  الحاله الاقتصاديه , المكانه الاجتماعيه:  الي عدة طبقات تبعا لالمجتمع العربى انقسم  

 0الاصل

 ظهر ذلك في حياتهم وملابسهم ومساكنهم حيث :

  0الطين وجذوع النخلبيوت بنيت من  أوسكنوا الخيام  : البدو -1

  0متعددةالحجارة ذات طوابق  من سكنوا بيوت: والممالك العربيه  الحضر -2

 من ثلاث طبقات الإسلامالمجتمع العربى قبل تكون 

الطبقة 

 العليا 

 : الأغنياء من رالأحرا من تكونت

 سعةأصحاب االراضى الزراعية الكبيرة والمراعى الوا -2          التجار  -1

بقه الط

  الوسطي

 : تكونت من 
 أصحاب الحرف *      أصحاب االراضى الزراعية المحدودة *    صغار التجار* 

 بيدالع*            تباع ( ألالموالى ) ا*           الفقراء * : منتكونت  الطبقة الدنيا

 د ــــيـالـادات والتقــعـب ـ ال

  مثل: ينية الخطأالمعتقدات الدب* ارتبطت العادات عند العرب  

                                             بالسحر  االيمان -1       

      التنجيم  -2       

 قدرة القوى الخفية من الجن على جلب الخير وابعاد الشر  -3       

 كانت هناك :يث ح * اختلفت العادات عند العرب

 الشجاعة *              العهد لوفاء با *              الكرم * عادات 



 

 

 

 كنززززززززززززززززززززززززززززززز    7

 

 فززززززززف ا    اف زززززززز 

 
 

 أ/ أم زززززد ـــد ـزززززـ  

 
010065255

56 

 0الصبر *              رفض الذل  *              العفو   * ايجابيه

*      لقوافال علي * االغاره        لعب الميسر  *         شرب الخمر*  عادات سلبيه

 0وأد البنات *         األخذ بالثأر * القبليه      العصبية

 ع ــى المجتمـــا فــة ودورهـــربيـعـرأة الــمج ـ ال

 قبل الاسلام دورا هاما بالضافه الي دورها بوصفها أم حيث : لمرأة العربيةلـ كانت 

 0بيتالفى  اتقوم بواجباتهوتتحمل المسئولية  -1  

  0تعمل بغزل صوف الغنم وأوبار األبلكانت  -2  

 يتضمد الجرحكانت ففى المعارك أحيانا تشارك  كانت -3

 0القتال  تقرع طبول الحرب للحث على , محاربين تسقى ال

 بعض النساء بمكانة عالية  ـ حظيت            

 :لمث ي قبل الاسلامالعرب المجتمعفى             

 التى مارست التجارة ـرضى هللا عنها  السيدة خديجة -1    

                               ملكة تدمر ـ  زنوبيا -2                     

 ملكة سبأ  بلقيس -3                  



 

 

 

 كنززززززززززززززززززززززززززززززز    8

 

 فززززززززف ا    اف زززززززز 

 
 

 أ/ أم زززززد ـــد ـزززززـ  

 
010065255

56 

  لامــــالإسور ــهـظ:  ـــيانـثـدرس الــال

 ةـــى مكـــف ول ــرسـاة الــيـح حــلامـ: م أولا

   ونسبه دهلوم
  0ا وصهراأعز الناس نسب كانو 0م عام الفيل 570ابريل  20/  األولربيع  12ولد النبى بمكة يوم االثنين 

  وصباه طفولته

 واجه الرسول العديد من الصعوبات

 0حيث مات أبوه ودفن فى يثرب يتيماالرسول ولد  *

  0سنوات 4بها  وامضيبادية بنى سعد للرضاعة  إلى أرسلته أمه " آمنه بنت وهب "* 

  0كفله عمه أبو طالب بعد وفاة جدهفكفله جده ,  وهو في السادسه من عمرهماتت أمه  *

  0فى مكة األغنامفخرج يرعى  طالب أبىعبئا على عمه  يكون إن لم يرضى* 

  0طبعلين ال –العطف  – الرأفة تعلم من حرفة الرعى* 

  شبابه

  0أخالقهممعرفة , طرق التعامل مع الناس , المسئولية  بلاد الشام فتعلم إلىخرج فى رحلات تجارية 

 بالسيدة " خديجة بنت خويلد "  تزوج

  40ن سنزل عليه الوحي في احدي ليالي رمضان في  *   لتعبد والتأمل والتفكيرل غار حراء إلى كان يذهب

 ول ــة الرســن شخصيــات مـمـ: س ا  ــيـانـث

 

ته على در ـ ق1

 حل المشكلات

 فى موضعه الأسوداختلفت قريش فيمن يضع الحجر 

 أوهرفلما  0قبول رأى أول من يدخل المسجد الحرام فكان النبىم فاقترح احده

عليه  فوضع 0به اثوبا فأتو اعطونيرضينا به فاخبروه قال  0األمينالوا هذا ق

 ذاإحتى  جميعا هثم رفعو الثوب من بناحية تأخذ كل قبيلة ثم قال  األسودالحجر 

 0بلغوا موضعه وضعه بيده ثم بنى عليه

ـ رغبته فى 2

 التأمل والتفكير

 ة هللاقدرفكر ويتأمل فى ال غرب مكة ليكان النبى يخلو بنفسه فى غار حراء شم

  0كلمة يتلقاها هى األمر بالقراءةأول كانت حتى جاءه الوحى و

 

ـ مناصرته 3

 للمظلوم

  فى مكة واشتراها أبو جهل لكنه ماطلفي ع ابل يبرجل لجاء 

 ثمنها 

فإنى غريب وابن سبيل  ريش من يأتى لى بحقىفوقف الرجل وقال يامعشر ق

 باأالرجل حقه فدخل  أعط هر أبى جهل وقال لدا إلىفقام الرسول وذهب معه 

  0جهل وأحضر المال

  نزول الوحى وموقف السيدة خديجة :
   حدث مرتجفا خائفا وروى لها ما زوجته السيدة خديجة إلىعاد فل الوحى على الرسول فى غار حراء نز -1

دوم ، سب المعالرحم وتحمل الكل وتككال وهللا ما يخزيك هللا أبدا إنك لتصل  )فطمأنته وهدأت من روعه قائلة 

 (رى الضيف وتعين على نوائب الحق وتق

ا حدث مابن عمها " ورقة بن نوفل " ليقص عليه الرسول  إلىالعلم فذهبت  أهل إلىلجأت السيدة خديجة  -2

  0ىفأخبره بأنه الناموس جبريل الذى نزل على موس

 الوطلها ر والثبات على الحق لذلك ظل الرسول يذكر فضالرسول االستمرا أخذت السيدة خديجة تبث فى نفس -3

  0بعد وفاتها يترحم عليها, حياته 

 بسبب: ظهور الرسول صلى هللا عليه وسلم إلىكان العالم فى حاجة 
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 رانية ية والنصسماوية أخرى مثل اليهودوديانات  فيةيالحنوجود الديانة  األصنام واألوثان رغمانتشار عبادة -1

  0هواالجتماعينية يالسياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية والد حوالاأل سوءـ 2

 الإسلاميةمراحل الدعوة 

 ةــدنيـوة المــدعـال ةــوة المكيــدعـال
  0* كانت فى مكة

  0عام 13استمرت  *

  قريش من واإليذاء لالضطهاد*تعرض المسلمون فيها 

  0المدينة حتى وفاة النبى إلي بالهجرة* بدأت 

  0سنوات 10* استمرت 

  0اإلسالميةمرحلة تأسيس الدولة كانت * 

 كيةالم الدعوه رحلةمأولا : 

 كية بمرحلتين همامرت المرحلة الم

 : السريةالدعوة  
 وفيها : تميزت بالكتمان والسرية لتجنب اذى قريش ,  سنوات 3استمرت *  

 0دعوة االقربين منهببدأ الرسول  -1 

 0قم بن أبى األرقم مركزا لتربية أصحابه وتعليمهم القرآن الكريماختار دار األر -2 

يش جميع بطون قرشباب وكانوا يمثلون من المسلما معظمهم  60غ عدد من أسلموا بل  ة المرحلةيفى نها * 

 دنيوى  وليس بدافع يماناالبلوا على االسالم بدافع وأكثرهم من الوجهاء والسادة الذين اق 0وخيرة قومهم

 عوة الجهرية :الد 
 : سنوات وفيها 10استمرت * 

على  الناس م دعاث 0اإلسالم يبنى عبد المطلب ال دعافخرج النبى و 0هللا بان يظهر دينه فقال تعالىمن  األمر جاء

    0واألسواق والمواسم اختالف القبائل والبلدان وتتبعهم فى األندية والمحافل

 الاسلاميه من الدعوه قريش موقف
 ة بمقاوم بالدعوة واعتبرت دعوة الرسول لبنى عبد المطلب مسألة داخلية واكتفت لم تهتم قريش لبدايه* في ا 

 0عمه أبى لهب عبد العزيز بن عبد المطلب وأمثاله لها    

 0واجهتهلمأساليب أعلنت قريش معارضتها لهذا الدين واتخذت عدة  جهر بالدعوةال الرسول مع مواصلة * 

 جهة الدعوة الإسلامية لموا أساليب قريش

ـ حرب 1

الشائعات 

 والأكاذيب

  حيث: حولها خير وسيلة هى نشر الشائعات والأكاذيب إن* رأت قريش 

 : وقد خططت لذلك من خالل لزعامة والشهرةالسعي لالسحر والنبى بالكذب و تاتهم

 0في مكه موسم الحج اختيار الوقت والمكان المناسب مثل  -1

لهب عم  أبىثل م شخصيات ارياخت -3                            0ل والفعلاالتفاق فى القو -2

  0سادة قريش لالستهزاء بالنبى وأصحابه لرسول والوليد بن المغيرة منا

ـ 2

المفاوضات 

 والمساومات

 من خلال :  بطريق مباشر أو غير مباشر جاوا لأسلوب المفاوضاتل

  0عن هدفه ثنيهيعلى الرسول و ثريؤ نأ عن طريق عمه أبى طالب التفاوض -1

  ضرف لكنهالسلطة مقابل ترك الدعوة عرضوا عليه المال وف التفاوض مع الرسول -2

ـ الإيذاء 3

 والتعذيب

   تعذيبل النيل من المسلمين فاتجهوا أوال حاول المشركين بعد فشل الوسائل السابقه *

ام د انتشار الدعوة وانضمبع خاصة كل المسلمين شمل االيذاءلعبيد والضعفاء ثم ا

  0اءذيلال وأصحابهتعرض الرسول  *                                   0األشراف لها

  0شةالحب إلىمما دفع بعضهم للهجرة  قسوه والطغيانمن ال ألوانااحتمل المسلمين  *
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ـ المقاطعة 4

الاقتصادية 

 والاجتماعية

 سنوات  3استمرت  

أبى  عبفى شجمع بنى هاشم ف 0بقتل النبى إنهاء اإلسالم ش تريدأن قري علم أبى طالب *

  0يحموا النبى نأوأمرهم  طالب

 0يةكافرهم حمية وعصب ,  إيمانا وسالما مسلمهم علي حماية الرسول وافقوا جميعا*

اعيا اقتصاديا واجتم محصارهلبنى هاشم لر وثيقة مقاطعة باصدا ذلك* ردت قريش على 

 0 ليقتلوه وعلقوا الوثيقة فى جوف الكعبةرسول هللا هميسلمولكي 

  بنود الصحيفه: 

  0منهم وال شراء معهم وال زواج ال بيع -2         0ن بني هاشمقطع الطعام ع -1

 نهايتها :  

ه لم يبق أمامهم سوى ورق الشجر فأكلووحصار الثالث سنوات فى  بني هاشمعاني  *

بعض أشراف قريش هللا  مون حتى قيضصبر المسل 0رهموبعض المئونة من بعض أصها

  0الصحيفة وفكوا الحصارالذين تربطهم قرابه ببني هاشم فقاموا بنقض 

 أساليب الرسول لمواجهة عداء قريش

 ـ الحكمة والموعظة الحسنة :1 
 اءبنرب بين أحلدخول فى ان ا, القوة  استخدامالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أشد أثرا من  نأأدرك الرسول * 

 0تفكك المجتمع وانهياره سيؤدي اليقريش 

 : الصبر والتحملـ 2 
  ( الجنة صبرا آل ياسر فأن موعدكم كما حدث مع أل ياسر )لى الصبر والتحمل كان الرسول يحث المسلمين ع *

 :  المستضعفين إنقاذـ 3 
   على  لذلك حرصوا لى تحملديهم اإلصرار والرغبة عل وكان0المسئولية الضخمةبحجم  وأصحابهالرسول شعر  *

 0بن رباح لبالمثل أبو بكر الذي قام بشراء  وعتقهم المستضعفين فقاموا بشراء العبيد إنقاذ

 : مكةخارج  الإسلامالبحث عن مراكز جديدة لنشر ـ 4 
 بسببللمسلمين  انامكثر أآيكون التفكير فى مكان آخر بدأ *  

 0ش قريشفرارا بدينهم من بط -2                         0ينالتعذيب والتنكيل بالمسلم زيادة -1      

  0كةمخارج  االسالم نشر  -4                                    0االسالميه لدعوةا إنقاذ -3      

  الحبشة إلىـ الهجرة  أ
 أسباب اختيار الرسول الهجره الي الحبشه:

  0معروفا بالعدل وال يظلم عنده احدألن ملكها على دين سماوى وكان              

 الحبشة على مرحلتين : إلىتمت الهجرة 

  0فى العام الخامس من البعثة الأولي :   

 0أثناء حصار قريش لبنى هاشم فى العام السابع من البعثة : الثانيه  

 موقف قريش من هجرة المسلمين الي الحبشه:

 ن منه ان يطلبو ي ملك الحبشهالنجاش ملين الهدايا الىاحيعة العاص وعبد هللا بن أبى رب عمرو بن تأرسل * 

 0المسلمين يعيد إليهم   
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 * موقف النجاشي:

ب فأرسل فى طل 0ع من المسلمين مثلما سمع منهم ليستطيع الحكم عليهممحتى يسالنجاش مطلبهم رفض  * 

لنجاشي اانتهي برفض  0مدرسي () الكتاب ال ر بين النجاشي و جعفر بن أبي طالبحوا سول هللا ودارأصحاب ر

 0اعادة المسلمين , سمح لهم العيش في سالم في أرض الحبشه , عاد رسل قريش مهزومين

  الطائف إلىب ـ رحلة الرسول 
           0العام العاشر من البعثة التاريخ:  

  : أسبابها  
  0وعمه أبو طالب يده خديجهالسبعد وفاة ه خاصة عليالخناق  تشديدوقريش للرسول  إيذاء ةدش -1    

 0نشر الدعوةلمكان جديد  إلىالرسول حاجة  -2    

 0حاال من مكة أفضل الطائف تكون الرسول أن أمل -3    

  نتائجها :

  0ةمك إلىقدماه الشريفتان وسالت منها الدماء ثم دعا ربه وعاد  أدميتحتى  لإليذاءتعرض الحبيب    

 المدينة  إلىة ج ـ الطواف على القبائل والهجر 
 0النصرةو اإليواءيطلب منهم نفسه على القبائل فى مواسم الحج بعد العودة من الطائف بدأ الرسول يعرض *  

 0فأجابوه اإلسالم إلى فدعاهم ( رجال 6)  وفد من يثرب من الخزرج * التقي الرسول 

  0خذ وضعها بشكل جديدوهناك بدأت الدعوه تأ اإلسالميثرب يحدثون الناس عن  إلى الوفد عاد*  

 0كانت بيعة العقبه االولي ثم بعد عام أخر كانت بيعة العقبه الثانيهعام  ورمر* بعد  

  ىــة الأولــالعقبة ــعـبي
 0فى العام الثانى عشر من البعثة موسم الحج 

 (زرج والخرجال من األوس  12 )التقي الرسول بوفد من أهل يثرب  0ن مكة ومنىيالعقبة مكان ب المكان * 

  0خالقمكارم األ, باهلل ورسوله  اإليمان :البيعه شروط

 ) البيعة الكبرى ( ةـــيـانـثـة الــبـة العقــعـبي

 0فى العام التالى الثالث عشر من البعثة * تاريخها :

 ( وامرأتينرجال  73 )وفد من األوس والخزرج  التقى الرسول مع:في العقبه  المكان *

  0ونصرته اإلسالمدفاع عن ال  :البيعه شروط

  ( س من األو 3من الخزرج و 9)نقيبا  12انتخاب المسلمين بصف توحيد بالرسول  لتحقيق هذا الهدف قام* 

 :الإسلامأهل يثرب علي  إقبالأسباب 

  0من يهود يثرب محمد ظهور النبيزمن قرب و عرفة أهل يثرب بأمر الرساالتم -1 

 0بين األوس والخزرج الطاحنة ببعد الحر همشمل من يلميثرب الي أهل حاجة  -2 

 0تميز أهل يثرب باللين والرقه وعدم التكبر  -3 

 ةــالمدني ةوــدعـال ةــمرحل:  ا  ـيـانـث

 المدينة المنورة ( )يثرب  إلى الرسول تبدأ مع هجرة 

 يثرب ) المدينة ( إلىالهجرة 

 0هم من قريشأمر النبى أصحابه بالهجرة الى يثرب فرارا بدين*  
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                                       :يثربالهجره الي أسباب اختيار النبى  # 

 األمر االلهى بالهجرة الى يثرب ) المدينة (  -1        

 0االولي والثانيه ه في بيعة العقبهل تهممناصرمبايعة أهلها للرسول و -2        

 :# موقف قريش من الهجره
 أو السجن  فش منعهم من الخروج بالخطاولت قريح -1  

   قتل  قررتو 0قليل من المسلمينفى مكة اال  مع الرسول يلم يبقعندما ماعا فى " دار الندوة " اجت تعقد -2  

 0وأمره بالهجرة بالمؤامرة  هللا خبرهول فى بيته لمنعه من الهجرة فأالرس     

  :للهجرة الرسول تخطيط #
 0سلديه للنا كانت حتى يؤدى الودائع التىطالب " لينام فى فراشه  أبىلى بن " ع الرسول اختار  -1 

 ر ثورها إلى غاثم توج) ناقتين (  راحلتينأعد  الذي كان قد بيت أبى بكر إلى وتوجهخرج النبى ليلة الهجره  -2 

                                                                     0أيام 3 فيه وأقاما
 0هماأثناء البحث عن لتضليل المشركين للهجرة إلى يثرب ألوفهطرقا غير م أبوبكرو الرسولاستخدم  -3 

 :  ثلشخصيات مبعض الاالستفادة من  -4

                             0لرصد تحركات المشركين عبد هللا بن أبى بكر*        

 0ادللتمويل واإلمد أسماء بنت أبى بكر*        

  0لمعرفة طرق الصحراءدليل  عبد هللا بن أريقط*        

   خريطة                                      وصل النبى إلى يثربنجحت الهجره و -5 

 فكان يوم فرحوكان استقبال أهلها عظيما     

  0من قبل  يثرب مثله يلم تر      

 ميةبدأ النبى مرحلة بناء دعائم الدولة الإسلا#   

         0ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية     
  

 دعائم بناء الدولة الحديثة الدرس الثالث

 اليها رسولال قبل هجرةالمدينة أحوال المجتمع فى 

 العديد من تشكل المجتمع فى المدينة من    

 , اليهودالأوس والخزرج  مثل: العربيه القبائل العديد من  -1 

   :دقبائل اليهو -2 

 وسط المدينة  فى بنو قينقاع -3    وادى مهزور  فى بنو قريظة -2    وادى بطحان  فى  بنو النضير -1

 قبل الاسلام العلاقة بين القبائل فى المدينة
 :  مرحلة الوفاق -1

  0اسهم بين النولم يسعوا لنشر دين 0التعامل معهم اليهود وأحسن القبائل العربية ،بين اليهود سادت المسالمه 

 :  بمرحلة الخلاف وتكوين الأحزا -2
  ( عقب انهيار سد مأرب فى اليمنالمدينة  إلى) هاجروا األوس والخزرج  حوالأ تحسن بعدت بدأ*  

 0فأحس اليهود بوجود منافس لهم في المدينه    

 رد فعل اليهود على تحسن أحوال الأوس والخزرج فى المدينة :
 :  في أول الأمر -1  

  0الدفاع عن المدينة, اتفقوا فيها على التعايش سويا  مع القبائل العربية معاهدهليهود عقد ا* 



 

 

 

 كنززززززززززززززززززززززززززززززز    13

 

 فززززززززف ا    اف زززززززز 

 
 

 أ/ أم زززززد ـــد ـزززززـ  

 
010065255

56 

  0قتل الكثير من األوس والخزرجب قامواوالهدنة  ض اليهودسرعان ما نق *

  حيث : تعادة مكانتهمسعى اليهود لاس أدي الي استمرار تحسن أحوال الأوس والخزرج -2

 :مثل التحالفات عن طريق والخزرج الأوسبين  فرقةالبذور  رفى بذ اليهود بدأ* 

 0جبنو قينقاع مع الخزر يهود تحالف -2         0بنى قريظة مع األوس, بنى النضر يهود تحالف  -1 

 ي :ــــلإك ـــأدي ذل
  0ألوس والخزرجالشقاق بين اوزيادة  الفتن اشتعال -1

 لرسوللم يخلصهم منها سوى او بعاثيوم  س والخزرجالتي قامت بين االو الحروب آخروكان  الحروب قيام-2

  : بسبب غير مستقرة وسيطر عليها التوتر اع فى المدينةالأوضظلت *  
  0خوفا على أوضاعهم ومكانتهم االقتصاديةمنذ اليوم األول  لدخول في االسالما ض اليهودرف    

 0الجديدة هالاسلاميلدولة ا دعائموضع بدأ في  المدينة المنورة  إلىالرسول  وصولبعد  * 

  0لدينا وأاللون  وأالتعايش مع األخر دون تمييز بسبب الجنس  ,العدل والمساواة  :قائمة على وهي دوله*  

 ةـاإلسالمية ـاء الدولـم بنـدعائ

 دــاء المسجـــنــ ب1
 0يهدولة اإلسالماللقيام  األولىالدعامة  * كان المسجد هو

  0دالمسج بناءأصحابه فى  الرسول شاركوة الرسول لمكان الذى بركت فيه ناقجد فى االمس الرسول شيد *

 : رة بين المسلمين ومن هذه الأدوارمكانته الكبيبسبب  تعددت أدوار المسجد *

                                 0للصالة والعبادة مكانا -1    

  0دينالأمور  تفقه فيلل مدرسة -2    

              0مسلمين لتحقيق الوحدة واأللفةلل ملتقى -3     

  0المهاجرين الى المدينة للصحابة مأوى -4    

  0شئون الدولة العسكرية والسياسية إلدارة مركزا -5    

فى المسجد له خطبه  أول فى الاسلاميه والانسانيهالعديد من القيم  علي نشر الرسول حرص

  0النبوى

 واألنصار ـ المؤاخاة بين المهاجرين 2
 0اإلخوة والتعاون ضرورة ين واألنصارعلى المهاجر فرضت األوضاع الجديدة *

 اليثار(ا ،لمحبهالتزاور وا ،الرعايه الصحيه التعاون المادي،)قام الرسول بالمؤاخاه بين المهاجرين واالنصار  *

 الأسباب التى دفعت الرسول للمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار :

 وجدانية : نفسية أسباب   -1
  0صارناأل وبين تأصيل العالقة بينهمبن المهاجرين لمكة ويحببهم فى سكن المدينة يعالج حني نبها أأراد الرسول 

 اقتصادية :أسباب  -2
 اقتصاد ) اساساعة الصنبالزراعة و تهمخبررغبة الرسول في ازالة عقبه اقتصاديه واجهت المهاجرين هي عدم 

جاره لنقص القدره علي ممارسة الت همديهى التجارة ولم تكن ل العمليه ينهاجرالمكانت خبرة حيث 0( المدينة

  0شق طريقهم بسهولة فى المجتمع الجديدلم يستطيع المهاجرين  لكلذ 0االموال

 اجتماعية :أسباب   -3

 * اراد الرسول تقوية علاقة المهاجرين بالمجتمع الجديد في المدينه نتيجة:
 0والوحشه وهم بعيدون عن أهلهم احساس المهاجرين بالغربه -1

 0ئهكانت تواجه الدولة الناش المهاجرين التي سكنو ةمعيشمشكلة حل  -2
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  ارــع الأنصــم المؤاخــاةن ــم ارــف الأنصــوقـم
 0على استعداد كامل للتعاون مع المهاجرين وتقسيم الممتلكات بينهم نصاراأل كان -1

  0ن األنصارم أحسن مواساة وعطاءقوما هم لم يروا ف 0هاجرينمفى نفوس ال عظيم أثرله  ذلك كان -2

  بين المهاجرين والأنصار على المؤاخاة تجاالنالأثر 
  0تقوية الجبهة الداخلية وبناء مجتمع مترابط -1

  0القبلية وجمع الناس على أساس العقيدة ووحدة األمة ةالعصبي إنهاء -2

  0كوا ديارهم وأموالهم لنصرة دين هللامواساة األنصار للمهاجرين الذين تر -3

 0ليمثل أعظم مجتمع عرفه التاريخ  مجتمع جديد يقوم على الحب واإليثار إنشاء -4

  0قبلمن  لمجتمعا يعرفهاى لم الت اإلنسانيةالكثير من القيم  إرساء -5

 الصحيفة ) دستور المدينة (
 ا :الهدف منه 0تؤكد دعائم الدولةلوثيقة أقرها الرسول  هى

 0 هواجبات , هحقوقفيعرف كل فرد  في المدينه المجتمع عناصربين كافة  هتنظيم العالق -1

  0ن واحد يتساوى فيه الجميعيتعايش الجميع فى وط -2

  0مع المسلمين بحرية ألديان األخرى بالعيش لعايش السلمى مع اآلخر بشكل يسمح مبدأ الت اءرسا -2

 صحيفة المدينة " دستور المدينة "نصوص 
  0أمة واحدة من دون الناس ين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهمالمسلمالمؤمنين و المسلمون أمه واحده* 

  0منينبين المؤ يفدون عانيهم بالمعروفهم عتهم يتعاقلون بينهم ، بعلى ر اجرونهالم الاجتماعي* التكافل 

  0لناسؤمنين بعضهم موالى بعض دون االم واحدة ، يجير عليهم أدناهم ،ان ذمة هللا  أمان المسلم احترام* 

  0هم: انه من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة ، غير مظلومين وال متناصر علي * حماية أهل الذمة

  0وعلى المسلمين تفقتهمعلى اليهود نفقتهم ، ان  * الاستقلال المالى لكل طائفة

دينهم ،  لهم يهود أمة مع المؤمنينال بوممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشع عقيده* حرية ال

  0هأهل بيتو) أى يهلك ( إال نفسه ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم نفسه وأثم فإنه ال يوتغ  وللمسلمين دينهم

  0اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين * الدعم المالى للدفاع عن الدولة مسؤولية الجميع

  0الصحيفة للنصر على من دهم يثرب ، النصر على من حارب أهان بينهم ا ن* الدفاع المشترك ضد أى عدوا

  0ان بينهم النصح والنصيحة والبر دون اإلثم *النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب

ال إ ن خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينةالنصر للمظلوم ، إنه م إن * نصرة المظلوم ، وحق الأمن لكل مواطن

  0محمد رسول وان هللا جار لمن بر واتقى ، ، من ظلم وأثم

حقوق   –التعايش السلمي  :فى العصر الحديث من حيث  الإنسانعلى حقوق الصحيفة نصت  

 0االقليه

 االقتصاديالبناء  -4

 عقباتالمن  ة العديدمواجه ستطيعيقوى  اقتصاديمن إقامة نظام كان لا بد 

 تمثلت فى 
   0مال أو عمل بعد ان فروا من بطش المشركينالمهاجرين بال سكن وال  أصبح -1

  0هاجرت اليها تيعداد الـصعوبة استيعاب المدينة لال -2

  0المدينة الزراعة القائم عليها اقتصاد عدم خبرة المهاجرين بأمور -3
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  مواجهة هذه العقباتل الرسول الاجراءات التي اتخذها

 :  المهمله ـ إحياء الأرض1

 0من أحيا أرضا مواتا فهى له مبدأ * من خالل          

 عمل الرسول علي اقطاع االراضي الستصالحها , توزيع االراضي المتروكه حيث : *

  0ينبعفي الب عيونا أقطع على بن أبى ط -1  

  0أقطع الزبير بن العوام أرضا بالمدينة استثمرها فى الزراعة -2  

  0لقرب من المدينةبناحية الفرع با أرضاأقطع بالل بن الحارث  -3  

 تنظيم الرى : ـ 2

  0ةوادى قنا, وادى بطحان مثل تى تفيض من أودية المدينة بتنظيم العمل بمياه الرى ال قام الرسول* 

 إنشاء سوق المدينة : ـ 3

 0رففهو مصدر التكسب والتجارة والح 0أن االستقرار ال يقوم إال بهعلمه حدد الرسول موضع السوق ل* 

 باسم " سوق المدينة أو سوق المناخة " عرف السوق  *

 من أجل إدارة هذه الأزمةبالرسول قام 

 0جتمع الوليدتكوين نسيج اسالمي للم -2                  0تنميه زراعيه إقامة -1       

 تأمين الدولة وحمايتها -5

  :الجيش داف اعدادأه *

            0االخطاروحمايتها من  احاجة الدولة إلى قوة تدافع عنه -1      

  0الحفاظ على كيان الدولة وصد هجمات المعتدين -2      

  0في كل انحاء العالم اإلسالميةنشر الدعوة  حماية -3      

 -حيث قام ب : بدأ النبى فى إعداد الجيش مع نزول الإذن بالقتال* 
  0لرجال القادرين على الحرب فى السنة األولى من الهجرةاإحصاء  -1

  0والتخطيط والتسليح صحابه على فنون القتالالدريب ت -3

الب , ابي ط * ظهرت اسماء المعه لها القدره علي قيادة الجند في الحرب مثل : حمزه بن عبد المطلب , علي بن

 خالد بن الوليد

 من أجل : الغزوات السرايا وو  بدأ الرسول في ارسال البعوث *

  0 يفكر أحد في مواجهتهاحتي ال اإلسالميةبسط هيبة الدولة  -1

  0تحييد قبائل أخرى فى الصراع بين مكة والمدينةو كسب بعض القبائل -2
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 شهد بها العالمالتي عسكرية السياسية واللرسول اعبقرية كان ذلك دليلا علي * 

 :ثـــــــيــح

اء هته فى بنطار التى واجأن يواجه األخ أهل الخبرةوالصحابة التشاور مع ب, استطاع بما وهبه هللا من صفات  

 0الدولة اإلسالمية وتدعيم أواصرها

   0هى التى يخرج النبى فيها بنفسه : الغزوة     

  0جزء من الجيش ، وما افترق منها يسمى بعثا :السرية     

 0ما افترق من السريه  : البعث     
    

 ةــالإسلامية ــت الدولــواجه ــيالت ارـخطلأا : الدرس الرابع
  0لروما ,ركين تحالف المش : ـ أخطار خارجية2               0اليهود ,المنافقون  : ـ أخطار داخلية1  

 ة ــداخليـار الــطـ: األخ أوالا 
 يه, القضاء علي الدوله االسالم: تفكيك الدوله , التحالف مع االعداء  تهدف الي

 ون ــــقـافـنــ الم1
  0الكفر وانوأبط اإليمانالذين اظهروا :  هم

  0ج وكان مشركارزأحد زعماء الخ: عبد هللا بن أبى بن سلول "  زعيمهم

  0لكفروا انأبطو ظاهريا اإلسالم وادخلفبضعف مكانتهم  هو ومجموعة من أنصاره هـ شعر 2بعد غزوة بدر  *

 :  اف المنافقينهدأ
  0ي المدينهف سالميةاإل إسقاط الدولة -3            إثارة الفتن -2           زعزعة االستقرار -1        

 المدينةب الإسلاميةالدولة  اسقاطل المنافقين أساليب

 ىــف الاسلامــق الصــة شــاولـمح -1

 عن طريق

  0وطلبوا العفو من قريش ة الى الكفرالعودب واطالب -1: بعد هزيمة المسلمين في غزوة أحد  *

 0مهاجرين واالنصارالوقيعة بين الحاولوا  -2                                                       

  0( كالفاحادث ) هعراض المسلمين مثلما حدث فى االفتراء على السيدة عائشأبالطعن فى  : نشر الشائعات *

 0ضد المسلمين 0ن مركزا للتأمر والتحريضوكليسول بعيدا عن مسجد الر تم بنائه : بناء مسجد ضرار *

 0وقد أمر النبى بإزالته                       

 لامــداء الإســع أعـــف مـــالـحـالت -2

نحو الخارج وعقدوا  واتحركبل  * لم يكتفي المنافقين بشق الصف من الداخل

 :وكان من مظاهر ذلك  تحالفات مع أعداء الدولة الإسلامية

  0د هللا بن أبى بن سلول بثلث الجيشعب داعه حيث 3وة أحد زفى غ رسول هللا عنالمنافقين تخاذل  -1

  0بالقتال معهم وتعهدهمبنى النضير على قتال النبى يهود تحريض  -2

  0نالمشركي فى مواجهة الرسول وأصحابه وتركالمدينة  العودة إلى قرروا حصارالغزوة األحزاب أثناء فى  -3

 0لقاء الروم خوفا مناهية وهـ بحجج  9 غزوة تبوك فيالخروج  ينرفض المنافق -4

 م ـــهـى منـــبـف النـــوقـم
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  0يقتل أصحابه محمد تل المنافقين حتى ال يقال عنه أنق رفض -1

 0وعدهم بخزى الدنيا وعذاب اآلخرة, مع المنافقين والتحذير من كيدهم تفتيت تجعمل علي  -2

  :ي ــلإا أدي ــم ممــف أمرهــم تكشــن الكريآر ــقـات الــيآنزلت  *

  0تراجع الكثير من المنافقين واعتذروا للرسول وأصحابه -1 

 هجرةمن ال لول أصبح حضورهم ضعيفا فى العام العاشروفاة عبد هللا بن أبى سبعد تراجعت حركة النفاق  -2 

 ودــــهــ الي2

 0الإسلامالتحرك للقضاء على ما ورد فى دستور المدينة وبدءوا لم يلتزم اليهود ب

 لامــسإي الــاء علــد للقضاليهو ب ــيـالـأس

 لامـى والإسـورة النبــص ـهـ تشوي1

  : بهدفشويه صورة الإسلام والنبى تاليهود ل سعى* 

 0لخطورة االسالم علي مصالحهم وعقيدتهم الناس منه تنفير  -1

 مهمسله الكما حدث في غزوة بني قينقاع بالتعدي علي المرأ تعدوا على حرمات المسلمينوالشائعات  وابث لذلك

 ــةد الدولــن ضـع المشركيــف مــالـحـالت -2

  0مكة على قتال المسلمين وغزو المدينة ن فيمشركىال يهود بنى النضيرحرض  -1  

  0نقض يهود بنى قريظة العهود مع النبى وتحالفوا مع المشركين فى غزوة األحزاب -2  

 0حشد يهود خيبر قريش واألعراب ضد المسلمين وسخروا األموال لذلك -3 

 ـــيلامـسإف الــصـلاق ــة شــاولــ مح3

 0بليةإثارة العصبية الق -2                  0لمينتقطيع أواصر المحبة بين المس -1 عن طريق : 

 0فى محاولة الوقيعة بين األوس والخزرج ظهر ذلك 

 ـــيبـال النــيـة اغتــاولــ مح4
خرة صلقاء ا واتفقوا على 0أصحابة إلى بنى النضير فاستقبلوه فى بشاشة ثم تشاوروا فى قتله معخرج النبى  -1

أصحابه عائدا والسماء بما عزموا عليه فانطلق النبى من خبر الفجاءه  0عليه من فوق جدار كان يجلس بالقرب منه

  0هـ 4نة وأعد جيشا وغزا بنى النضير س 0الى المدينة

 0ليأكل منها في شاة محاولة دس السم -2

  ودـــهـيـال نــم ولــرسـوقف الـم

  0طرد يهود بنى النضير وبنى قينقاع من المدينة -1

  0قتل رجال يهود بنى قربظة لغدرهم وخيانتهم وتحالفهم مع المشركين فى غزوة األحزاب -2

 0فى خيبر اليهود االنتصار علي -3

 0فى شبه الجزيرة العربية فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب اليهود انتهى وجود* 

 هـ 2ام ــاع عــقـى قينــنـزوة بــغ

 ة قامت بعد غزوة بدر الكبرى فى السنة الثانية من الهجر                       

 0يهود بني قينقاع ضد   المسلمون: أطراف الغزوه  *
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 :  غزوة بني قينقاع أسباب *

  0حددتها الصحيفة التيبالتزاماتهم  وعدم الوفاءبنى قينقاع للمسلمين ود عداوة يه -1

 ل منرجفوثب  0امرأة مسلمة تبيع وتشترى فى سوق بنى قينقاعاعتداء أحد اليهود علي السبب المباشر :  -2

 0المسلم فقتلوهالرجل فاجتمع اليهود على  0المسلمين على اليهودى فقتله

 أحداث الغزوه : *

 0حمزة بن عبد المطلبوجعل لواء القيادة فى يد  لقتالهم رسولال خرج -1 

  0تحصنوا فى حصونهمفعلم اليهود بقدوم النبى  -2 

 ن المقاومة مأنزل هللا فى قلوبهم الرعب فيأسوا ومدد اليوما ومنع عنهم  15 يهود بني قينقاع النبى صرحا -3

 0اضطروا أن يسلموا أنفسهمو    

 :  غزوة بني قينقاع نتائج *

 هزيمة اليهود  -1    

 0رجل 700أمر النبى بربطهم وكانوا  -2    

   0نهمع اعفف رسولمن ال العفو عنهم طلبألح في تدخل رأس المنافقين عبد هللا بن أبى بن سلول و -3     

 0من المدينة فخرجوا إلى الشام ء يهود بني قينقاعجالقيام الرسول با -4    

 0ة اليهودغدر وخيان تخلص المسلمون من  -5    

 ةــيـارجـخـال ارــطـخأال:  ا  ــيـانـث

 ـ تحالف المشركين1
  0المدينةه االسالميه في دولالقيام ,  النبى فى الهجرة بعد نجاح  قريش زاد حقد *

 : ل يومأو منفى المدينة  اإلسالمالحرب على  بإعالنتهديدها  عداوتهافيها رسائل تؤكد عدة قريش  أرسلت *

من *     0لمهاجرينا إلىرساله  -2            باعتباره أحد زعماء المدينة الى عبد هللا بن أبى بن سلول هرسال -1 

 أدرك المسلمون أن : خلال هذه الرسائل

 0ى مكةفعليهم االستعداد لمواجهة خطر المشركين  -2                    0أول صدام سيكون مع قريش -1  

  من أجل: قبل غزوة بدر الكبرى سرايا 4ت و غزوا 4النبى  أرسل  *
 جمع المعلومات  -1

 ة قريش من أجل إضعافها اقتصاديا طريق تجار عتراضا -2

 . (كينخطر المشر إيقافالنبى من أجل  بكانت معظم حرو)ن وإثبات قوة المسلمي قريش الرد على تهديدات -3

 روب النبى مع المشركين ح احلمر

 هالمرحله الثاني المرحله الاولي
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 ه5ه الي غزوة األحزاب 2تبدأ من عام 

 تهدف الي:

 0الدفاع عن المدينه -1 

 حماية كيان الدوله -2 

 ه 8الي فتح مكه  ه 6صلح الحديبيه تبدأ من 

 تهدف الي:

 الهجوم  -1

 انهاء تحالف المشركين -2

 هـ 8عام ) الفتح الاعظم (غزوة فتح مكة 

 :  فتح مكه سبابأ 
 اعة ى قبيلة خزفى العدوان عل ) كانت في عهد قريش ( ساعدت قبيلة بكرحيث  نقض قريش صلح الحديبيه -1

  0عددا كبيرافقتلوا منهم ) كانت في عهد الرسول (  

 0رفض الرسول كل محاوالت ابو سفيان لالعتذار وتجديد الصلح -2

 0أةكة فججهة الغزوة حتى يأتي م صحابهوأخفى عن ال يهاالسير إل قررف 0لفتح مكةجهز بدأ الرسول ي -3
 

  :ــةكـح مــتـف جـنتائ 

  0ته متواضعا هلل يقرأ سورة الفتحمكة وهو واضع رأسه على راحل الرسول دخل -1

  0هدم األصنامو طاف بالبيت الحرام -2

  0قام بالل وأذن من فوق الكعبة فبكى الرسول وأصحابه بكاءا شديدا ثم صلى -3

  0دخول الناس فى دين هللا أفواجا ر فيوكان لذلك أثر كبيالنبى عن أهل مكة  اعف -4

 0الفتح الأعظم الذى أعز هللا به دينه ورسوله والمؤمنين يعتبر فتح مكه هو ذا هب *

 0عاد النبى  إلى المدينةبعد فتح الطائف * 

 ـ الروم 2 
ملوك  ممنه, كان  إلى الملوك واألمراء يدعوهم إلى اإلسالم كتبأرسل الرسول   هـ6بعد صلح الحديبية سنة  *

 0الشام التابعين لحكم الروم فشعر الروم وحلفائهم فى الشام بخطورة اإلسالم عليهم

 أظهرت الروم عدائها للإسلام من خلال المواقف التالية :
  0لمدينها اقتصادي على مسلمين فرض حصارل الذين يحملون السلع من الشام للمدينه االعتداء على التجار -1

  0ثة من الصحابة يدعون الى االسالم فى وادي القرىاالعتداء على بع -2

 0هـ  6مبعوث الرسول سنة الحارث بن عمير حبيل بن عمرو الغسانى حاكم بصرى بقتل قيام شر -3

  0سانى حاكم دمشق بإعالن الحرب على المدينةغتهديد الحارث بن أبى شمر ال -4

  0معان بعد إسالمه والى مدينة قتل, من أهل الشام  ينماالعتداء على المسل -4

 : بعض الاجراءات لتحقيق الأهداف الاتيه لرسولااتخذ *
  0علي المسلمين العدوانلمنع  فرض هيبة الدولة اإلسالمية -1    

  0تأمين الدعاة إلى االسالم -2    

  0تأمين التجارة بين الشام والمدينة -3    

 :منها مين والرومعارك حربية بين المسلالدخول فى م من هذه الاجراءات 

  هـ 8مؤتة غزوة  -1 

 : لأنهاالغزوات التي خاضها المسلمون في حياة النبي  أهمتعد                                  

 0أول معركه كبري وقعت بين المسلمين والروم وحلفائهم من عرب الشام -أ 

   0أظهر فيها المسلمون شجاعه منقطعة النظير -ب
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 0لوليد أكثر عمليات التاريخ العسكري مهاره ونجاحاخطط خالد بن ا -ج

 0انتهت بتفرق الروم وحلفائهم الغساسنه دون قتال غزوة تبوك -2

 

 ( هـ 8جمادى األول عام )  غزوة مؤتة
 المسلمون ضد الروم وحلفائهم الغساسنه ) عرب الشام ( أطرافها :* 

  أسباب الغزوة :* 
  0هـ 6الرسول الحارث بن عمير سنة  حاكم بصرى بقتل مبعوثقيام شر حبيل بن عمرو الغسانى  -1 

  0الحرب إعالنل والسفراء يعنى الرسكان قتل  -2 

 * تجهيز الجيش : 
, فر بن أبى طالب إن قتل زيد فجعقال ثم  0قائدا له زيد بن حارثة اختارمقاتل و 3000مهالنبى بتجهيز جيش قوا أمر

  0إن قتل جعفر فعبد هللا بن رواحه

 تحرك الجيش واجتماع قادة الحرب :  *
 0ألف مقاتل  200لمواجهة الروم الذين بلغ عددهم  الشام إلىاالسالمى تحرك الجيش * 

ن لم ن المسلميأللمناقشة الوضع العسكرى  ( باألردنمحافظة )  ب برئاسة زيد بن حارثة فى معاناجتمع قادة الحر*

 : هناك رأيان كانو 0يكن فى حسابهم مقابلة جيش بهذا العدد

 0إعالم الرسول فى المدينة وطلب المدد وانتظار الرد من الرسول الرأي الأول

 0مالقاة العدو ألنه لن يمهلهم انتظار الرد والعودة غير محسوبة الرأي الثانى

 0الاجتماع بالموافقة على الرأي الثانى ومواجهة العدوانتهى 

 : أيام ( 7) استمر القتال  * أحداث المعركه
ة ثر من ساعوحلفائهم أن إبادة المسلمين لن تستغرق أك وظن الروم ( جنوب الكرك) تحصن المسلمون فى مؤتة  *

 0أو يستسلموا

 مسلمين رغموفشلوا فى اقتحام مواقع ال روممن الالكثير قتل و هاشجاعة ال مثيل ل الروم وجدبدأ القتال و *

 0كثرتهم

   0توليهم قيادة الجيشبلثالثه الذين أمر الرسول ااستشهد  فى اليوم السادس من القتال *

 0أصلح من يقود المسلمين فى هذه الظروف ألنه خالد بن الوليد الي الرايهأعطى المسلمون * 

جيش ب حتى ينجو حربية تلقى الرعب فى قلوب الروم ) خطه ( انه فى حاجة إلى مكيدة أدرك خالد بن الوليد* 

  0بأقل خسائر ممكنه المسلمين

 : علي الخداع العسكري للروم من خلال  خالد بن الوليدخطة  * تقوم

  0خرةؤالماستبدل مقدمة القلب ب, الميسرة ميمنة و الجيش فجعل الميمنة ميسرةتغيير أوضاع  -1

  0الكر والفرعمليات  -2

 :  غزوة مؤته نتائج

  0أول معركة كبرى وقعت بين المسلمين والرومان وحلفائهم من العرب -1

  0وأساليبهم القتالية حقيقة الرومعلي تعرف المسلمين  -2

  0مقدمة لفتح بالد الشام وتحريرها من الرومان فى عصر الخلفاء الراشدينكانت  -3

  0زعزعة هيبة الرومان عند العرب -4

  (فى غزوة تبوك ذلك حدث)0معنويات المسلمين للقاء الرومان مرة أخرى رفعت  -5
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 ى ـــبـاة النـــوف

  صلى هللا عليه وسلم
 م  632هـ /  11ربيع األول عام  12النبى فى  توفى* 

 0بالمدينة المنورة دفن *

 د أنـــــعــب
 أكمل الدين  -1

 أقام دعائم الدوله االسالميه  -2

 0ربي أصحابه لقيادة األمه من بعده -3

 0جاءت وفود العرب والعجم يدخلون في دين هللا أفواجا -4

   لمون الفتوحات لنشر االسالم حتى استكمل المس *

  0غرب أوروبا إلىحدود الصين شرقا من وصلت الدولة 

 مالـــس ر اإلــة وانتشــ ت اإلسالم ـا فتوح : ةـدة ا ث ن ــا وح

  عل هوف ة ا  سول ) صلف هللاا دو ة اإلسالم ة عقب  :ا درس األول 

 وسلم (

 نــاء الراشديــر الخلفـــة عصــأهمي

 :  بسب: ير العصور أهمية بعد عصر النب* أكث

 0أهم مالمح الدولة اإلسالميةفيه  تحددت -1

  0مالتى سار عليها المسلمون فى حكمه لحياةالسياسة واإلدارة وشتى مناحى ا تأسست فيه قواعد -2

 مالمح الدولة اإلسالمية عقب وفاة النبى صلى هللا عليه وسلم  

 الخلافهأولا : مبايعة أبو بكر الصديق ب

 البيعه العامه بيعة الثقيفه ) البيعه الخاصه (
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 سقيفة بني ساعده اجتمع الانصار في *

 من اجل:يوم وفاة الرسول 

 0اختيار من يتولي أمر المسلمين -1

 0الحفاظ علي الدوله االسالميه -2

 0التف االنصار حول سعد بن عباده *

 معليهم انضموا افاجتماعهم بعلم أبو بكر وعمر  *

 0بن الجراح أبو عبيدة"  ثلبعض المهاجرين م

 لمهاجرين واالنصاردارت المشاورات بين ا* 

 نتائج اجتماع الثقيفه:* 

  0لرسول هللا هأبى بكر الصديق خليف مبايعة -1

الخاصة ( أول حدث السقيفة ) البيعة  بيعة تعد -2

 عنه قيام نظام الخالفة اإلسالمية  تولدتاريخى 

الصديق بعد البيعه الخاصه اتجه ابو بكر  *

 0بالمدينه هللا مسجد رسول الي

تمت مبايعة كافة المسلمين  في المسجد *

 0له

في  المنبر وخطب علىابو بكر صعد * 

سوف الذى  هجالمن موضحا المسلمين

 0اإلسالمية تسير عليه الدولة

 ردةــروب الـــح:  ا  ــيـانـث
 0هم المرتدين () أطلق علي العربيةقامت بها بعض القبائل 

 : المرتدين  كان هناك نوعين من

  0مسيلمة الكذاب ومن تبعهم و  األسود العنسى ى ودمثل طليحة األس ادعوا النبوهقوم  -1

  0الزكاة عن دفع نعواتما هملكن  قوموا ظلوا مسلمين -2

 0في شبه الجزيره العربيه في المناطق البعيده عن المدينه النبويه انتشرت* 

 مكه و المدينه و الطائفسلم منها سوي * لم ي

 أسباب الردة 
  0على رأس الدولة اإلسالمية اط برسول هللااالرتب -1 

  0ضعف اإليمان وعدم فهم نصوص القرآن -2 

  0اإلسالم فروضالهروب من و الجاهليةالحنين إلى  -3 

                            0التنافس على الزعامة -4 

 0لخارجية لإلسالمكيد القوى ا -5 

 المرتدين  موقف أبى بكر الصديق من
 0ة المرتدينبقرر محار اتخذ أبو بكر موقفا حازما حيث* 

 0بهمهم حتى يتمكن اإليمان من قلوعليه بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب بأن يتركهم ويتألف أشار *

 0ئم الدوله االسالميهوأصر علي محاربة المرتدين لتثبيت دعا الاقتراح الصديق ذلك رفض* 

 0من الصحابه وجعل على كل لواء أمير ( لواء 11 ) عدة جيوش إلى  بتقسيم الجيش أبو بكرقام  * 

  0خالد بن الوليدل لجيوش جعل القيادة العامة ل* 

 ت الجيوشا توجههومن 0اإلسالمية لقيادة الجيوش امقر) خارج المدينه (  ذى القصةمن منطقة  تخذا* 

 0لمرتدينة المحارب

 حروب الردة  الانتصار في نتائج 

 حيث : مالردة نقطة فاصلة فى تاريخ الإسلا الانتصار في حروب عتبري 
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  0تحت قيادة المدينة المنورة االتحادو لموقف االسالمىلتوازن ال تأعاد -1    

  0راية اإلسالم وتكوين الجيوش اإلسالمية تحت وحدة القبائل العربية تعادأ -2    

  0خالد بن الوليد القادة مثل بعض وبروز قدرة أبو بكر على قيادة الدولة اإلسالمية ظهرتأ -3    

  0دها مع بعضهايإلى توح مما أديتراك فى معارك كبيرة الفرصة للقوات اإلسالمية االش أتاحت -4    

  0انطلقت الجيوش اإلسالمية خارج شبه الجزيرة العربية لنشر اإلسالم -5    

 يفة الفتح االسالمفلس
 لذلك :بعث هللا النبى محمد رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور 

  0فى سبيل هللا دمائهم وأرواحهم ويقدمون لنشر الدين االسالمي واعالء كلمة هللا خرج المسلمون -1

 0كان الفاتحون ال يريدون علو فى األرض وال فسادا -2

  0نقلوا الأمم إلى الإسلام لكنالإسلام إلى الأمم أوائل المسلمين ال ينقل لم بذلك :

 مبادئ الفتح االسالمى
  0ن يكون الفتح هلل وفى سبيل هللاأكان الرسول حريصا  -1

 أمور هي:  3سار المسلمون علي نهج الرسول فكانوا يخيرون من يقاتلونهم بين  -2

 * القتال                   الجزية * دفع                  * الدخول فى اإلسالم           

   0شر العقيدةاألولوية كانت لنو 0يلجأ إليه المسلمون آخر ما هو بل القتال لم يشكل األولوية فى اإلسالم -3

في إنما  ستضعفينفى وجه الملم يشهر سيف اإلسالم ف 0ه الناس علي اعتناق االسالمالعقيده االسالميه تمنع اكرا -4

 0سلطون على العبادويت األكاسرة الدين يملكون الجيوش وجه القياصرة و

 ن ــللفاتحياؤه ـــوخلف ـــيالنبا ــايـوص
                                          0تقتلوا شيخا أو طفال أو امرأةال  -1 

                   0تغيروا عليهم ليال كى ال تروعوا النساء واألطفالال  -2 

                           0رهبانا تفرغوا للعبادة فى الصوامع تقربوا ال -3 

                                              0تهدموا بيتا أو معبدا ال -4 

                                       0تحرقوا زرعا وال تقطعوا نخال ال -5 

 ةادـــفـم المستـــيـالق
 ن العبادهواماك حترام حقوق االنسان       * حرية العقيده      * الحفاظ علي الملكيه* سماحة االسالم     * ا

 أهداف الاحتلالتختلف أهداف الفتوحات الاسلاميه عن 

 أهداف الاحتلال أهداف الفتوحات الاسلاميه 
 :التى تدعوا إلى السمحه العقيدة اإلسالمية نشر -1
 عايش السلمى الت *احترام اآلخر  *  حرية اإلنسان *

 0نشر الحق والعدل والرحمة واألمن* 

مه في االسالم أ الناسف خارجالالوحده والمساواه مع  *

  0واحده

تحقيق لإخضاع الشعوب وبناء إمبراطوريات  -1

 0عليهاالسيادة 

الشعوب واستغالل طاقات الثروات نهب  -2

  0المحتله

 

                                                                                                                                             فاء الراشدينالفتوحات اإلسالمية فى عهد الخل : الدرس الثانى
 بعد عصر النبى صلى هللا عليه وسلم والتى نراها أهمية العصور أكثريعد عصر الخلافة الراشدة 

  بوضوح فى :

  0التاريخ االسالمى واحداث مسيرة -1 

ارات على الحض األثرالموروث السياسى والحضارى والذى شمل كافة مناحى الحياة والذى كان له عظيم  -2 

  اإلسالميةوالتى استقت روافدها من الحضارة  اإلسالميةاألخرى غير 

 فى عصر الخلفاء الراشدين  اإلسالميةأوال : الفتوحات 
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 : هـ 13:  11يق من أبو بكر الصد -1 
 0يةاإلسالمشرع فى تأمين حدود الدولة دين واستقرار مقاليد الدولة بعد أن تم النصر على المرت*    

  0بالد العراق والشامجبهتين هما  إلى اإلسالمية لجيوشوجه ا *   

 : هـ 23:  13عمر بن الخطاب من  -2 
  0فارس ومصر لفتحفع حركة التوسع * د                        0العراق والشام ستكمل فتحأ*    

 : هـ 35:  23عثمان بن عفان من  -3 
 إلى :  الإسلاميةتقدمت الجيوش     

  جنوباالنوبة  -د         شماال أرمينية  -ج        " غربا إفريقية " تونس -ب  بالد فارس شرقا          -أ  

 : هـ 40:  35على بن أبى طالب من  -4 
  0عصر األمويالفى  من جديد عادت ثمنتيجة الفتن واالنقسامات  االسالميه قفت حركة الفتوحاتتو    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالد العراق في سالميةاإل فتوحاتال
 عة أشهراستطاع خالل بض وقد 0الوليد بإرسال خالد بن في العراق بدأت الفتوحات في عهد الخليفه أبوبكر : *

  0أن يجبر أحد على الدخول فى اإلسالم فتح أكثر من نصف العراق دون

  0تحت قيادة سعد بن أبي وقاص بدات الموجه الثانيه من الفتوحات في عهد الخليفه عمر بن الخطاب *

      0دائنالمفتح -القادسية -البويب - الحيره- المسلمون فى العراق عدة معارك أهمها : ذات السالسل خاض* 

 15دسية القا معركة                  

 هـ

 هـ 16المدائن  فتح

 م  637هـ /  16                م  636هـ /  15               تاريخها

 ابــطـن الخــر بــمـع الخليفة

 الفرس ضدبي وقاص أبقيادة سعد بن المسلمون  الأطراف

 

 اأسبابه

مضاد  هجومتعرض المسلمين ل

 الفرس على المسلمين من

يادة ما فتحوه تحت ق أفقدهم

 الوليد  خالد بن

  

  0الاسلامي الفتح كمالاست -1

  فارس فى باقى بلدان الإسلامنشر  -2

 المدائن لمدةالمسلمون ر صاح*

وكبار ب كسرى هو هر حتي     شهرين

 0رجاله
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 نتائجها

 انتصار المسلمين على -1

   الفرس

آل الفرس  انتهاء سيطرة -2

الجبهه  علي العراق ساسان

 تهمالغربيه لدول

 الإسلاميةانتقال حدود الدولة  -3

جبال زاجراس  إلىمع الفرس 

 0بدلا من العراق

 دونالمسلمون المدينة دخل  -1

  همعارض

 نزل سعد بالقصر الأبيض واتخذه -2

  مصلي

تاج  مثل سعد ما تركوه لرسأ -3

عمر وبشره بفتح  إلى كسرىوسوار 

 0المدائن

 الفتح :  إتمامبعد 

ن يستمروا فى أمر سعد جنوده بأ* 

فتح بقية المدن التابعة لكسرى 

  قة جنوده وملاح

نجح المسلمون فى فتح بقية البلدان  *

  التابعة للحكم الفارسى

 فارسبالد  في اإلسالمية فتوحاتال
 في عهد الخليفه عمر بن الخطاب * 

مرة للفرس على الغارات المستبسبب م   642هـ /  21لفتح اإلمبراطورية الفارسية بأكملها عام اتجه المسلمون * 

 المسلمين في

 نهاوند ( خراسان و أهم المعارك التى خاضها المسلمون فى بلاد فارس ) الرى و

 وح (ــح الفتــهـ ) فت 21فتح نهاوند 

 م 642هـ /  21 تاريخها

 ابـــطـن الخــر بــمـع الخليفة

  يزدجرد الثالث يادةبق الفرس  × النعمان بن مقرن  بقيادة المسلمين  طرافأال

  يديزدجرد الثالث أن يرد لدولته كيانها المنهار على محاولة  * أسبابها

 0بعد أسر وقتل كبار قادته المسلمين

فتجمعوا  ليجتمعوا علي حرب المسلمين مناصريه ةراسلبميزدجرد  قام * حداثأال

  0فى نهاوند

سلاميه بسبب قدرته لقيادة الجيوش الا الخليفة النعمان بن مقرن اراخت *

  0علي مواجهة الحشود الفارسيه

 0قالخناد واحفر تحصن الفرس في نهاوند و *

 0لكن فشلت المفاوضاتأرسل الفرس قائدهم للتفاوض مع المسلمين  *

  0* اشتد القتال واستشهد النعمان بن مقرن المزني

 0وتحطم نفوذ دولة الفرس انتصر المسلمون -1   نتائجها

 0علي مصراعيها أمام المسلمينفارس  بوابأ تفتح -2  
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 :  بن عفان في عهد عثمان* 
ذلك انتهت تماما الدوله الفارسيه  واصبح اهل به قتل يزدجرد الثالث و 31عام 

 فرس نسيج واحد في ظل حكم الدوله الاسلاميهقاليم الالمشرق وا

 

 الشام االسالميه في بالد فتوحاتال
 في عهد الرسول* 

جيش  منعهم من ذلك فجهز أرادف 0ن على حدود شبه الجزيرة العربيةكانوا يعتدوو م خاضعة لحكم الرومالشا كانت 

   0لكن توفي الرسول قبل ارسالهو أسامة بن زيد بقيادة

  في عهد أبو بكر الصديق* 

 0جيش اسامه بعد وفاة النبي إرسال علي حرص أبو بكر* 

 0الشام ونشر اإلسالم جيوش لفتح 4 أبو بكر حروب الردة أرسل انتهاءبعد * 

 لهم بالكفاءة وحسن القيادة والتصرف  مشهودكبار الصحابة ال ابو بكر اختار* 

 0لوليد " لنجدتهمالصديق " خالد بن ا مقاومة شديدة فاستدعى  الروم قاوم *

 هـ 13معركة اليرموك                                 

 م 634هـ /  13                          تاريخها

 الروم بقيادة هرقل ضدخالد بن الوليد  المسلمون بقيادة  أطرافال

الخطط  إعدادوأخذ فى هرقل  حالة االستنفار  المسلمين على الروم أعلن انتصارات بعد * الأسباب

  0العسكرية لمواجهة المسلمين

 انلفريقاالتقى ف نهر اليرموك ندأن يتجمعوا ع المسلمين عليعمرو بن العاص أشار *

بفضل قيادة من اقوى جيوش العالم  مين وهزيمة الروم وهوانتصار المسل   النتائج

 0خالد بن الوليد وخطته الحربيه

معركة اليرموك أعظم المعارك واكثرها أثرا في حركة الفتح الاسلامي  دتع *

 والسبب الرئيسي لفتح بيت المقدس وكل مدن الشام

 هـ 13أجنادين  معركة 

 م 634هـ /  13 تاريخها

 بون طالأر الروم بقيادة   ضد  عمرو بن العاص ن بقيادةولمالمس الأطراف

  0" األرطبون " بجمع قواته ووزعهم على مدن فلسطين لحمايتها قام * أسبابها

 خطته بخطة مماثلة والتقى الطرفان عند أجنادين  عمرو بن العاصجه او *

  0سقوط قتلى من الطرفينانتصار المسلمين و -1 نتائجها

  0بيت المقدس إلىانسحاب األرطبون  -2

  0عدة بالد لتأمين القوات والفتوحات فى جنوب الشام وفتح عمر -3

 

 دس ـــقـت المـــيـح بــتــ ف 4

 م 636هـ /  15 تاريخها

 0عمرو بن العاص همحاصروبيت المقدس  إلىتقهقر بجنوده  "األرطبون بعد هزيمة * حداثأال

 0ثقل البيزنطيين في افريقيا لصد هجمات المسلمين مركز طبون الى مصرب األرهر *

    0ينيت المقدس فى الصلح مع المسلمب أهلالحصار كانت تجرى محادثات لدخول  ثناء* أ
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 :موقف بطريرك بيت المقدس

مع  الصلح يتم نأرط تشلكنه ا صلحالسوى  لم يجد بطريرك بيت المقدس* 

  0كبيرةالدينية ال وأهميتها لمدينةا قدسية بسبب ن الخطاب بنفسهب ليفة عمرالخ

 0ينة النبويةالخليفة فى المد إلىأرسل عمرو بن العاص بهذه األخبار  *

  : موقف الخليفه عمر بن الخطاب

ت لكى يفتح بي ألول مره بعد وفاة الرسول من المدينة النبوية خرجو وافق الخليفه *

  0المقدس

ريرك حيث وفدت عليه رسل البط بمدن الشام فى ) الجابية ( ول للخليفةن أول نزكا*  

   0طالبين الصلح

 0واعزازا للمسلمينلالسالم كان نصرا  فتح بيت المقدس -1 نتائجها

  0ألمانا عهد بيت المقدس ألهل عمر بن الخطاب يعطأ -2

 0حةالد المفتوفى الب أخري مدينة لم تحظ به صلحا صالح الخليفة أهل بيت المقدس -3

 سماحة عمر بن الخطاب *
 0لتفقد كنيسة القيامة فلبى دعوته البطريرك هبعد أن انتهى عمر بن الخطاب من خطبته دعا* 

  0صل 0 مكانكالبطريرك فقال  أين أصلى ! البطريرك وقال له فالتفت إلى ي الكنيسهة وهو فوأدركته الصال 

 المسلمين فيأتية لعمر أن يصلى فى كنيس فقال عمر ما كان 

 بنون عليه مسجدا ويقولون هنا صلى عمر وي 0من بعدى 

 0لهم فإن فعلوا أخرجوا النصارى من كنيستهممستحبه  وتصبح سنة

 المقدسة وبنى عليه مسجدا صلى عمر فى مكان قريب من الصخرة 

 0وهو أحد معالم المسجد األقصي حتي االنمسجد " عمر " سمى  

 

 

 إفريقيابالد شمال  فتوحات 

 في عهد عمر بن الخطاب *

 ه20االسالميه في شمال افريقيا بفتح مصر  بدأت الفتوحات 

   0مصر لكنه فشلضم النوبه لول احعلي يد عمرو بن العاص و 

  في عهد عثمان بن عفان *

   0البقطق " اتفاباسم ح النوبة وعقد مع أهلها صلحا عرففت رمص اليالسرح و أبىهللا بن سعد بن  دعب استطاع

 تفاق البقط :علي ا المترتبة الآثار*

 0وبيهالجن لمسلمين علي الحدوداطمئنان ا -2ن والسالم الهل النوبه                 االمتحقيق  -1   

 0السالميار أهل النوبه في المجتمع اانصه -4                          0فتح بالد النوبه للتجاره -3   

 هـ ( 27ة فتح سبيطلة ) افريقي

 م 648هـ  27 التاريخ

البيزنطيين بقيادة  ضدعبد هللا بن سعد بن أبى السرح  أطرافال

 جريجوريوس 

 انــــفـن عـــان بــعثم الخليفة



 

 

 

 كنززززززززززززززززززززززززززززززز    28

 

 فززززززززف ا    اف زززززززز 

 
 

 أ/ أم زززززد ـــد ـزززززـ  

 
010065255

56 

  0اإلسالميةتأمين الفتوحات  -1 الأسباب

  0فى افريقية اإلسالمنشر  -2

 0سبيطله عفان يستأذنه فى فتحة عثمان بن الخليف إلىعبد هللا بن سعد بن كتب *  حداثأال

  0أصحابه استشاربعد أن  الخليفةوافق  *

  0بأمانوصل جيشه مدينة سبيطلة حتي يره الى افريقية واصل عبد هللا بن سعد س* 

 اآلتى : الوالي وعرض عليا ( والى افريقيك التقى بجيش ) جريجوريوس هنا* 

 الحرب  أو          ة     دفع الجزي أو            اإلسالمالدخول فى  -1   

  0ونشبت المعركه بينهم ـ رفض جريجريوس ذلك وكان المدد قد وصل من المدينة

 0بفضل االمدادات التي وصلت من المدينهمسلمين انتصار ال -1 النتائج

  0قتل جريجوريوس وهزيمة الجيش البيزنطى -2

  0ألجمقفصة وحصن ا بعض المدن والحصون مثل فتح,  فتحت سبيطلة -2

 بسبب عثمان حتي قيام الدوله الأمويهفى نهاية عصر  الإسلاميةتوقفت الفتوحات 

 انشغال الدولة بالنزاعات الداخلية  -2                     بين المسلمين حدثت تيفتنة الـال -1 

 الفتوحات الإسلامية فى عهد الدولة الأموية: الدرس الثالث 

صر الدوله الأمويه بعد ان توقفت في أواخر عصر عثمان بن عادت الفتوحات مره أخري في ع

 عفان

 تميز عصر الدوله الأمويه بما يلي :* 

 0كثرة الفتوحات االسالميه شرقا وغربا -1

 0ابلغت الدوله االسالميه أقصي اتساع لها حيث : امتدت من حدود الصين شرقا حتي حدود فرنسا غرب -2

 سالمىاألموية فى المشرق اال الفتوحات أوال : -3

 حرص ولاة بنى أمية على استكمال الفتوحات  فى بلاد ما وراء النهر وطبرستان وإقليم الجبال

 

 

 يطة الفتوحات اإلسالمية فى عصر الدولة األموية   خر                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 707&   هـ 89ـ فتوحات بلاد السند 1
 محمد بن القاسم الثقفى :القائد  

  0لفتحمواصلة ا ىملك جيشا قويا قادرا علوكانت الدولة اإلسالمية تالهند  بالد السند بوابة بالدتعد  :ابهاأسب 

 : فتح بلاد السند نتائج
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 0الد السند هزيمه كبيرههزيمة جيش ملك ب -1       

  0استولى على مدينة الملتان -2       

 0قدمش وصلت أخبار انتصاراته إلى -3       

 م 709&  هـ 90 ) اسيا الوسطي ( حات بلاد ما وراء النهرـ فتو2
            وراء النهر د ماأطلق المسلمون اسم بال                                           0قتيبة بن مسلم:  القائد 

 جيحون " على البالد التى يفصلها نهر "                              0ما وراء النهر فتح بلاد نتائج 

 0ينعن " خراسان " وحتى حدود الص                            0هـ 90بخارى عام  إلىدخل  -1      

 0وصل جيش قتيبه الي بالد الصين من جهة الغرب -2      

  0الصلح تجنبا للصدام مع المسلمين ملك الصين طلب -3      

 لروم () بالد االصغرى آسيافى  األمويةالفتوحات  : اثاني
  المسلمين منطقة الصراع بين أرمينية وآسيا الصغرى وصل الي حتى اسلاميفتح الامتد ال 

 0الروم

 : سفيان أبىمعاوية بن رأى  لذلك  

 0قةلة تقدمه وصد غارات الروم فى تلك المنطصمن فى الدولة البيزنطية فقرر مواأن الخطر األكبر يك 

 فقام بــــ
 الثغور والعواصم "  إقليمالتى عرفت باسم "  الروم الحدود مع مناطقتحصين  -1 

  0المتوسط والقالع على ساحل البحر ئترميم الموان -2 

 نظام " الصوائف والشواتى "  إنشاء -3 

  0في ذلك حصار القسطنطينية ولكنه فشلعن طريق  بيزنطيهالضغط على الدولة ال -4 

 أسباب فشل المسلمين فى حصار مدينة القسطنطينية
  0غزارة المطر والبرد القارص فى الشتاء وتفشى األمراض ) الجدرى ( -1 

 استعمال البيزنطيين  -2 

  0* النار اإلغريقية فى إشعال المراكب                 

  ومونكانوا يق0الشاطئ عنميناء القسطنطينية  تي تحجزالسلسلة الحديدية الضخمة ال *                 

 0بإغالقها فى حاالت الحرب أو التهديد بالحصار                    
 لمفأجاة اعادية وإبطال عنصر كشف التحركات الماقبة تبأبراج مرداخلية والخارجية الضخمة ال األسوارتزويد   -3 

  اقليم الثغور :

 0الروملصد غارات  لتى بنيت على حدود الشامهو منطقة الحصون ا          

 : الصوائف والشواتى

و أخري في  يعتمد علي ارسال حمالت حربيه في فصل الصيف نظام حربى أنشاؤه معاوية بن أبى سفيان          

  0استطالع بالد العدو تلك المناطق ,  من أجل تأمينفصل الستاء الي مناطق الحدود 

 فى الغرب االسالمى األمويةالفتوحات ثالثا : 
 فى عهد الوليد بن عبد الملك فتحها سفيان واستقر أبىبدأت فى عهد معاوية بن 

 المغرب بلاد ـ فتح1

 شارك في فتح بلاد المغرب العديد من القاده هم

 :ـ عقبة بن نافع 1 
  0ألطلسيحتى وصل إلى ساحل المحيط ااستطاع فتح شمال افريقيا  برقة و انطلق منسفيان  أبىمعاوية بن  * فى عهد
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  0ه64 عام فى معركة تهودة استشهد *                                 0البربر  ضدخاض معارك عنيفة * 

  ـ حسان بن النعمان2 
 0والمدن الساحليه قرطاجنة افريقيا ودخل إلى انطلق"  " عبد الملك بن مروان * فى عهد

 عمالهأ أهم
  البيزنطيالخطر  تواجهقاعدة بحرية  ليكون ميناء تونس شرقى قرطاجنة إنشاء -1

 مصر  بأقباطذلك  في واستعان    

  ( الكاهنة تزعمتها امرأه تسمي )البربر  قوه ظهرت في بالد القضاء على -2

  ـ موسى بن نصير3 
 حيث : بقية الساحل الافريقى حتي سيطر عليالفتوحات  أكمل 

 0عليهاواليا طنجة وعين " طارق بن زياد "  وسيطر علي زحفه * واصل 

  0الندلسالحاكم البيزنطي الذي وعده بمساعدة المسلمين عند فتح بالد * وصل الي مدينة سبته وتصالح مع ا 

  بذلك : 

  0بجوار قبائل البربر وسكنت القبائل العربية المغرباستقر الحكم االسالمى فى بالد *  

  0صقلية وسردينيا وجزر البليار تيجزير الستكمال الفتوحات في مركزا بالد المغرب أصبحت  * 

 ة على فتح بلاد المغرب المترتب لأثارا
  0 اإلسالم فيدخول البربر  -1

  0نشر اللغة العربية بين البربر -2

  0لدولة اإلسالميةل الغربيه حدودالتأمين  -3

  0األندلس فى اإلسالميةاندماج البربر فى فتوحات الدولة  -4

 ســـدلـــالأنلاد ـــبح ــتــ ف2
لكن نتيجة تخطيط مسبق بين الخليفه  0فتح بلاد الأندلس لم يكن وليد الصدفه *

  ليد بن عبد الملك و موسي بن نصير حيث :الو
 0ان يوسع دائرة الفتح لتشمل بالد االندلس هنيستأذإلى الخليفة  بن نصير كتب موسى -1
 0ليد األهواال تغرر بالمسلمين فى بحر شدوبالسرايا حتى ترى وتختبر شأنها  قائال خضها رد عليه الوليد  -2

 0خلفهما  ضم وانما هو خليج يبين للناظرحر خاليه موسى مبينا له أنه ليس بكتب  -3

  0بأنه ال بد من اختباره بالسرايا قبل خوضه واقتحامه رد عليه الوليد -4

 0قام موسي بن نصير بندب طارق بن زياد لفتح بالد االندلس -5

    0لقوطالقوا مقاومة عنيفة من وبجبل طارق "  وجيشه عند سفح جبل الفتح الذى سمى " * نزل طارق بن زياد

 في شذونه * تجمع القوط للقاء طارق بن زياد

 معركة شذونة

 القوط ضدبقيادة طارق بن زياد المسلمون  الأطراف
 دلسنعارك الفاصلة التى حددت مصير االتعتبر من الم

 0القوط مقتل ملكانتصار المسلمين و -1              نتائجال

 0طرة المسلمين علي معظم بلاد الاندلسسي -2

 ه 93 اتمام فتح الاندلس
 بيلية " شااهمها "  مدنعدة ح فتور المسلمون فى معركة شذونة عبر موسى بن نصير الى االندلس انتصابعد * 

 بن نصير بد العزيز بن موسىع  
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 0فتح شرق االندلس استكمل -1

وعورة , مناخ البرودة  بسببالأندلس  على شمال غرب السيطرهالمسلمين  يستطيع مل -2

 طرق ال

 ســـدلـنأح الــتـج فــائـنت
  0نقل العاصمة الى قرطبة -1
  0هعاليمنشر االسالم وت -2

  0وبناء المنشئات تعميردارية واصالحات ااجراء  -3

  0واالحتكام الي شرائعهم , حرية اختيار قضاتهم حرية ممارسة العقيدة -4

 0, تحرير الزراع واعطائهم حقوقهم م الطبقات والتحرر من العبوديةالقضاء على نظا -5

 ـ محاولات فتح بلاد الفرنجة ) فرنسا حاليا (3
 لىلشرق اتمكن جيش المسلمين بقيادة " عبد الرحمن الغافقى " من فتح النصف الجنوبى من فرنسا كله من ا *

 .ر قليلةوشهالغرب فى 

  0ارتلشارل م ءقبل لقاالمسلمين  ضعف جيشدي الي ن التى فتحها مما أترك حاميات عسكرية فى المدقام ب* 

  0طلب منه العون فى استرجاع دوقيتهو حاكم فرنسا * استنجد " دوق أكوتين " بـ " شارل مارتل "

  0لغافقىاواستعدوا للقاء عبد الرحمن  ا وجيرانها بدعم من بابا روماالنصرانية من فرنس قبائل* اتحدت ال

 م 732هـ /  114بواتييه (  -بلاط الشهداء ) تورمعركة 

 * ـــةركـعـالم داثـــأح *
 0بواتييه ( وفتحهما وصل جيش المسلمين الى مدينتى ) تور و *

  0أيام 10فى السهل الواقع بين المدينتين ودارت معركة قوية استمرت  باغته جيش الفرنجة *

 عركه وتمكن جيش العدو من المسلمين نتيجة :* كان النصر في البدايه للمسلمين ثم تحولت الم

 0استشهاد عبد الرحمن الغافقي وكثير من القاده الكبار -1  

 قيام جيش المسلمين باالنسحاب -2  

 * معركة بلاط الشهداء نتائج* 
 هزيمة المسلمين  -1  

  0انتصار الفرنجه بقيادة شارل مارتل -2  

 0راالكب هالقادو المسلمين عبد الرحمن الغافقي قائدستشهاد ا -3  

 أسباب هزيمة المسلمين فى معركة بلاط الشهداء
  0مكاناليه من كل  اتدامدقرب اال وعدته الكامله , عدد جيش مارتل كثرة  -1  

 0جيش المسلمينل موقع المسلمين عن قواعد المددبعد  -2  

  0رنجة ودعم البابا لهماتحاد جيش الف -3  

 0قسوة المناخمثل طبيعية ة الظروف الصعوب -4  

  0معارك كثيرة قبل هذه المعركة خوض بسببالمسلمين قوة  كانها -5  

 بذلك  

 انتهت فتوحات الدوله األمويه ويبدأ عصر الدوله العباسيه

 سلامية فى عصر الدولة العباسيةإالفتوحات ال :الدرس الرابع 
 0م (  750هـ / 132االموية ) الدولة  طوسقبعد ا ضخما ثورثت الدولة العباسية ميرا* 
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  يه وله العباسم للد* قام خلفاء الدوله العباسيه بتأسيس بعض الدول المستقله ومنحها الحكم الذاتي مع الوالء التا

 0األدارسه في المغرب , الزيديه في الشرق مثل *     : مواجهة أعداء الدوله العباسيه  من أجل

  ه ( : 232 – 132في العصر العباسي الأول ) * 
 0فرض خلفاء الدوله العباسيه سيطرتهم الكامله علي الدول المستقله  

  ه ( : 656 – 232في العصر العباسي الثاني ) * 
 0اسيهالعب قامت عدة دول مستقله كان لها دور كبير في الفتوحات بأسم الدوله لدوله العباسيه ,ضعف خلفاء ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 لاد المشرقالفتوحات العباسية فى ب
  حيث : دولتهم اقامةفى  في الفتوحات مثلما اعتمدوا عليهم الفرسعلى  ت الدوله العباسيهاعتمد #

 0في المشرق االسالميتثبيت أقدام الدوله العباسيه  استطاع ابو مسلم الخراسانى* 

 :  تمثلت في علي خراسان , بلاد ما وراء النهر عدة دول مستقلة تتابعت

  0ةالدولة الساماني -3                0الدولة الصفارية -2                0اهريةالدولة الط -1

 بلاد الهند والسند حفت
  0فى اواخر القرن الرابع الهجرىبدأ  *

 0ةالدولة الغوري,  التركيه الدولة الغزنويةدولتان مهمتان فى تاريخ االسالم هما  حلواء الفت حمل* 

 رى ــالصغ آسـيــاى ـــفة ـــات العباسيــوحـالفت
 0ري () أسيا الصغ الشمالية ألطرافا المسلمين علي العباسية ان تحافظ على مكتسبات كان على الدولة* 

  0العداءية بطوالدولة البيزناتسمت عالقة الدوله العباسيه  *

  0أسيا الصغري ى الوجود االسالمى فىاستطاع خلفاء العصر العباسى الحفاظ عل *

ر والعواصم واقاليم اسيا جراءات التى اتخذها العباسيون للسيطرة على مناطق الثغوالا    

  الصغرى 

  0تقوية اقليم الثغور والعواصم -1 

  0استمرار نظام الصوائف والشواتى -2 

  0خروج الخلفاء العباسييين بأنفسهم لحرب الروم -3 

  0تبادل االسرى بين المسلمين والبيزنطيين  -4 

 ت العباسية فى جزر البحر المتوسط وجنوب اوروباالفتوحا
حرية الاسلامية فى البحر الب السياده حاول العباسيون منذ عهد هارون الرشيد استعادة 

 0المتوسط

 تينحلامر  عليتم ذلك 
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المرحلة 

ضم   الاولى

 هـ 190قبرص 

  الرشيد قائده " حميد بن معيوف " على رأس اسطول الى قبرص هارون أرسل  *

  0مع أهلها عقد صلحفتح بعضها وف

م اخضعهم واسر منهو هـ ( 190فارسل اليهم ثانية )  أهل قبرص الصلح  نقض *

  0نهم مع المسلمين عدة شهوركاسوعددا كبيرا 

 : عهدا ب أخذ عليهمبعد أن أعادهم هارون الرشيد الى بالدهم * 

 رومفي صف الفوا ال يق, هجوم الروم  عند المسلمين انذار, النصيحة للمسلمين 

 المرحلة

ضم الثانية 

 ه213صقلية 

 م828 -

 0تدورا بارزا في فتح صقليه يد القائد أسد بن الفرا األغالبة * لعبت دولة

 دولة الأغالبه :

 م بن األغلب " " ابراهي * تنسب الي

 " هارون الرشيد "  الخليفةبرضا  0* قامت في شمال افريقيا

  العصر العباسى الاولفى  *

 الدوله العباسيه الحفاظ علي قوة الدوله في مواجهة البيزنطيينخلفاء استطاع        

 ثانيالعصر العباسى الفى  *

  0في الشام قامت الدول المستقلة هالعباسي الدوله نتيجة ضعف خلفاء       

  اــــنــه* 
  غرى سيا الصا ة الثغور والعواصم فىخشيديون والحمدانيون الدولة البيزنطية فى منطقواجه الطولونيون واال    

 0بالمواجهه المسلحه تاره , بالصلح تارة أخريأمام الروم وجودهم واستطاعوا فرض 




